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bez względu 6) oleje opałowe, z których 60% lub więcej obję-
na kod PCN tościowo destyluje przy 350°C, z wyjątkiem 

olejów do silników okrętowych, w przypadku 
gdy import dotyczy oleju zabarwionego na 
czerwono, przeznaczonego na cele opałowe 105,00 zł/1000 I 110,00 zł/1000 I 

10 ex 330210 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny 
(łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na 
jednej lub na wielu takich substancjach, stoso-
wane jako surowce w przemyśle; inne preparaty 
oparte na substancjach zapachowych, stosowane 
do wytwarzania napojów; rodzaju stosowanych 
w przemyśle spożywczym i w przemyśle napojów: 
o zawartości alkoholu etylowego (spirytusu) wię-
kszej niż 1,2% obj. od 1 hl 100% spirytusu w pro-
dukcie 5677,00 zł 5790,00 zł 

ex - zamieszczony przy kodzie peN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów ob
jętych danym kodem, określonych w kolumnie 3. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 grudnia 1999 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Oz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 
i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe 
i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek 
produkcji krajowej, w wysokości określonej w "Wyka
zie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szcze
pionek produkcji krajowej", zwanym dalej "Wyka
zem", stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają poda
tek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisa
mi. 

3. Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są 
przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco ma
gazyn sprzedawcy. 

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane 
są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco 
magazyn hurtowy. W przypadku występowania kilku 
pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica 
między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi 
między stronami w sposób określony w umowie. 

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane 
są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach 
loco punkt sprzedaży detalicznej. 

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zin
tegrowaną działalność handlową (hurtową i detalicz
ną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośred
nio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy 
między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi 
w Wykazie. 

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bez
pośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominię
ciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hur
tową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami 
w sposób określony w umowie. 

§ 2. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzę
dowych leków gotowych, surowic i szczepionek pro
dukcji krajowej (Oz. U. Nr 157, poz. 1034 oraz z 1999 r. 
Nr 35, poz. 323, Nr 47, poz. 463, Nr 62, poz. 692 
i poz. 693 i Nr 93, poz. 1074). 

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na któ
re obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprze
daży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas 
obowiązujące, powiększone o podatek od towarów 
i usług. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 




